
 
Assembleia Municipal de Faro 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 21 DE JANEIRO/2019 

 
  Em 21 de janeiro de 2019, a Assembleia Municipal de Faro, reunida    
  no Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

 Tomou conhecimento da comunicação de renúncia ao mandato de membro da Assembleia 

Municipal, Rita Maria de Carvalho Garcia e Costa; 

 Aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento de Jorge Estevão Carrasco Paes Lobo, 

Comandante do Quadro de Honra do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro; 

 Tomou conhecimento da Proposta n.º 301/2018/CM – ratificação do Despacho nº 

39/2018/CM de 14 de dezembro – Aclaramento de erro material nas peças do procedimento 

do 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de Delegação de Competências com a União de 

Freguesias de Conceição e Estoi, conforme solicitado no ofício nº. 000262, de 10/01/2019, da 

Câmara Municipal de Faro; 

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 10/2019/CM – Ratificação do Despacho n.º 

40/2018/CM de 21 de dezembro - Desafetação de domínio público de três parcelas de terreno 

com área total de 39,40 m2, visando a sua alienação para construção das acessibilidades de 

moradia unifamiliar- Processo de obras n.º 125/2018 - António Carlos Guerreiro Morgado 

André e Outro, conforme apresentado no ofício nº. 000261, de 10/01/2019, da Câmara 

Municipal de Faro; 

 Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 11/2019/CM, referente à aquisição de 

viaturas através de locação financeira, conforme apresentado no ofício nº. 000260, de 

10/01/2019, da Câmara Municipal de Faro; 

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 12/2019/CM, referente à Transferência de 

competências para o Município de Faro, conforme apresentado no ofício nº. 000259, de 

10/01/2019, da Câmara Municipal de Faro; 

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 16/2019/CM, referente ao Acordo Prévio 

no âmbito da transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal do Algarve 

CI-AMAL, conforme apresentado no ofício nº. 000498, de 16/01/2019, da Câmara Municipal 

de Faro; 

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 14/2019/CM, referente à Alteração aos 

Estatutos da Ambifaro, Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., conforme apresentado no 

ofício nº. 000500, de 16/01/2019, da Câmara Municipal de Faro; 

 Reprovou, com o voto de qualidade do Presidente, o solicitado na Proposta n.º 15/2019/CM, 

referente à Concessão de Gestão, Exploração e Fiscalização de Estacionamento de Duração 

Limitada, conforme apresentado no ofício nº. 000499, de 16/01/2019, da Câmara Municipal de 

Faro; 

 Procedeu à indicação dos representantes de cada grupo municipal no Conselho Municipal de 

Turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


